
 

 
POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 

 

Comgrafic, S.A. defineix la seva Política per al servei de Preimpressió/Disseny, Impressió i 

enquadernació, el qual, considera que constitueix una guia per a l'acció directiva que permet establir 

els objectius de Qualitat i Medi ambient a aconseguir en cada exercici.  

 

Comgrafic, S.A.  conscients de la importància d'adquirir un compromís amb la satisfacció dels 

nostres clients i la protecció del medi ambient hem implantat un sistema de gestió integrat de la 

qualitat i el medi ambient, segons les Normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, i basat en els següents 

principis: 

• Treballar des de la professionalitat, efectivitat i responsabilitat per a oferir el millor servei 

als nostres clients i parts interessades adaptant-nos al màxim a les seves expectatives i 

necessitats en termes de qualitat i terminis de lliurament. 

• Aprofitar les oportunitats del nostre entorn mitjançant la inversió estratègica en 

infraestructura i tecnologia innovadora per a oferir una òptima qualitat i valor afegit en tots 

els processos des del disseny,  el control del color en la impressió i els acabats 

d'enquadernació. 

• Garantir el compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits i compromisos que 

subscriguem voluntàriament, relacionats amb les Arts Gràfiques i amb els aspectes i 

impactes ambientals de les nostres activitats, productes i serveis. 

• Assegurar que les nostres activitats es realitzen amb criteris de prevenció de la 

contaminació, intentant minimitzar el seu impacte ambiental. 

• Tractar d'optimitzar quan sigui tecnològicament possible, el consum de matèries primeres 

mitjançant la millora de processos, el reciclatge de materials i el tractament adequat de 

residus. 

• Comprometre al personal i motivar-los, a fi de buscar la seva participació en el 

desenvolupament i aplicació del Sistema de la Gestió de la Qualitat i Ambiental, per a 

aconseguir els objectius i metes dins del marc de la millora contínua. La política es manté al 

dia i és comunicada a totes les parts interessades.  

La direcció 
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